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        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١

                    جراحة القلب والصدرجراحة القلب والصدرجراحة القلب والصدرجراحة القلب والصدر    :    ختصصختصصختصصختصص -١١١١
 ا�
	�س ـــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
٤٤   ���� �����#" !�دل �	���ن ��  

  
  

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
   0/ا�. ا�-	* وا�+%ررا�*   ر(� ا�)'�!� �&�% �	���ن   ٤١
�4 أ2)�  ٤٢(�   را�* (�7ى و!�	� 0/ا�. ا�-	* وا�+%ر   أ��% ��5
�/ 2:��ن �/ز  ٤٥�� %
  را�* (�7ى و!�	� 0/ا�. ا�-	* وا�+%ر   أ�
  را�* (�7ى و!�	� 0/ا�. ا�-	* وا�+%ر   أ��% ��ه/ (�= !'% ا�/ازق ����   ٤٦

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
    

�  %ــــــــــــــــ�0ـــــــــــ� 
  
  

  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
�ـــ4  !%د ا�@�ب ا��-�ـــــــــــ%  ١  ٥  
٢    4�  ٥  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
٣   4�'C�D�@�ب ا�٠  !%د ا  
  ١  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٤
  ٤  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٥

ـــــــــــ�ح    ٦F	� .�  %٢٠  ا�F)'. ا��Hــــ�
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        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
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٢

                     طب وجراحة العني  طب وجراحة العني  طب وجراحة العني  طب وجراحة العني ::::     ختصص ختصص ختصص ختصص-٢٢٢٢
  ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر� ا�
	�س 

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
 �0�2 ا�)'�!� ا�'%��ى   ١٠١�    إJ/اه

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
�0�N ا���اد را�*   أ��% إ���!�" �&�% ر��Mن   ٩٠  
٩١  2.��:O /J�0 ت/�P ��   4� را�* (�7ى و!�	� 0/ا�. ا�:
���ن   ٩٤	� ���Q� �7@� %��P   4� را�* !�	� O* ا�:
�% �)4 �/ور  ٩٥:� %�&� 4   �)4�(�7ى / 0/ا�. ا�:�4 / را�* (�7ى و!�	� O* ا�:

��رى ر�-/QPا  
١٠٠  .�/#(! � را�* O* ا�:�4   أ���ء أ��% !'% ا�&	

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
٩٣   %� !'% ا�)�Qر !�    �&�% إJ/اه

�ر   ٩٦F�ا %�&� %�    أ��4 أ�Jز
�/ى �&�% �+@�7 ا�7F/ى   ٩٢P %�&�   4��-/ر / (�7ى و!�	� 0/ا�. ا�:�4 / را�* O* ا�:

��ري QPا 

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٩  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٦  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�4 !%د   ٣'C�D�@�ب ا�٣  ا  
  ١  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ٥  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %١٦،٦٦  ا�F)'. ا��Hــــ�
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        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٣

             جراحة التجميل واحلروق  جراحة التجميل واحلروق  جراحة التجميل واحلروق  جراحة التجميل واحلروق ::::    ختصصختصصختصصختصص - ٣٣٣٣    
 ا�
	�س ـــــــر�     ��ـــــــــــــــــــــــ�ت ��  ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
    �&�% �:% ��Qح أ�J (:'�ن   ١٠٦
١١٢  WXآ :F��أ��% �&�% !'% ا ��&�    
 �&��د (��� ('�2.  ١١٣Z�    ه
    �&�% ��%وح �&�% ا�
F%ى  ١١٤
    �&�% !'% ا] �&�% ا�F&�س  ١١٥
    !�/ �&�% !'% ا�-�در !	�   ١١٦
 ��زى �)�م �)4 !'  ١١٧�    % ا�/�

�ر   ١١٨F�أ��% �&�% �&�% ا    

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
 (�آ/ أ��% رزق  ١٠٩Z��" وا�&/وق   ه�
Q�را�* 0/ا�. ا  
١١٠   4� ز�4 ا�%��" وا�&/وق   أ���2 ا�
�ه/ى إJ/اه�
Q�0/ا�. ا �#�F�  را�* (�7ى واآ	
١١١  %�&� *�:) *�:) Z��" وا�&/وق   ه�
Q�را�* 0/ا�. ا  
�" وا�&/وق   أ��% �&�% �&�% �/��ش   ١١٨�
Q�0/ا�. ا �#�F�  را�* اآ	

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
١٠٧  (J %����2 ���.أ��% �:    
 !'% ا�&��% ا�F&�س   ١٠٨�:2 %�&�    

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
�ـــ4  -�ـــــــــــ%!%د ا�@�ب ا��  ١  ١٤  
٢    4�  ١٢  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�4 !%د ا�  ٣'C�D�٢  @�ب ا  
  ٨  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٤
  ٤  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٥

ـــــــــــ�ح    ٦F	� .�  %٧_٦٦    ا�F)'. ا��Hــــ�
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        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٤

                 األشعة التشخيصية   األشعة التشخيصية   األشعة التشخيصية   األشعة التشخيصية  ::::    ختصصختصصختصصختصص    -٤٤٤٤
 ا�
	�س ـــــــر�     ـــــــــــــــــــ�ت ����ــــ  ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
    ��0% !'% ا��Q7ح !	� ا�
`ار  ١٤٦
���2 !'% ا�&��% ا��FDم   ١٤٧(J %�&�    
�� ر��Mن !'% ا��b�a !'% ا�/��4   ١٥٠/)    

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
١٤٤   �7@+� `��.  J)�. !�دل !'% ا�:`+�bX5 .:)را�* أ  
�.  �&��د أ��% أ�cن F0%ى  ١٤٥+�bX5 .:)را�* أ  
�.  ه'. �:�% !'% ا��FD ا�	'�ن  ١٤٨+�bX5 .:)أ �	را�* !�  
١٤٩   4�F��.(�7ى و!�	� را�*   د��F ��%ى ه�( أ�J ا�:+�bX5 .:)أ  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
١٤٣   �2�F:�-+�د ا��س !'% ا�'!  

  
  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
�ـــ4  !%د ا�@�ب ا��-�ــــــــــ%  ١  ٨  
  ٧  �@�ب ا�&�Aــــــــــــ/�4  !%د ا  ٣
٤   4�'C�D�@�ب ا�١  !%د ا  
  ٣  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٦
   ٤  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٧

ـــــــــــ�ح    F	� .�  %٤٢،٨  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٥

                جراحة املسالك البولية جراحة املسالك البولية جراحة املسالك البولية جراحة املسالك البولية : : : :     ختصصختصصختصصختصص    -٥٥٥٥
  ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ا   ا�
	�س ــــــــر�

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
٨٤  .7�	P .أ��% أ���    
    !�/و �cح أ��4 ه%ه%  ٨٦
٨٧   %�&� �    أ��% �
%ى !'% ا�&	

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
٨٥   a�  را�* 0/ا�. ا��)��W   !�ء !	� ���� أ�J د�
�7 ���` أ��  ٨٨@+� %�&� %   W��(��را�* 0/ا�. ا  
��رى +را�* 0/ا�. ا��)��e���   W �&��د �&�% إ���!�" ��Fع   ٨٩QP-/ر أ� �	�7ى و!�)  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
  �  %ــــــــــ�0ـــــــــــــ� 

  
  

  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٦  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
  ٦  ــــــ/�4  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــ  ٢
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  ٣  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ٣  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  % ٥٠  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٦

                 جراحة املخ واألعصاب جراحة املخ واألعصاب جراحة املخ واألعصاب جراحة املخ واألعصاب::::    ختصصختصصختصصختصص -٦٦٦٦
 ا�
	�س ـــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
�/ى  ١٠٣��F(�ا %�&� %�&� %�:� %�&�    

�ر  ١٠٤F�أ��% �&�% أ��% ا %�&�    

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
��رى را�* 0/ا�. ا��h  أ��% ��زى ا���%ى ��% أ��%   ١٠٢QPب و�-/ر أ�+!iوا   

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
  �  %ــــــ�0ــــــــ� 

  
  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٣  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٣  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�ــ  !%د ا  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�ــ  !%د ا  
  ٢  �ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4  !%د ا�@  ٥
  ١  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %٦٦،٦  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٧

            األمراض الصدرية والتدرن األمراض الصدرية والتدرن األمراض الصدرية والتدرن األمراض الصدرية والتدرن     ::::ختصصختصصختصصختصص -٧٧٧٧
  ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر� ا�
	�س 

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
    أ�/ار ه�ل �&/وس !@�ة   ١٥٨

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
��Xى J/زى �5وA/وس ��س  ١٥٦J   .�  را�* أ�/اض c%ر
١٥٧  %�  را�* أ�/اض c%ر�.   ه�Fء !'% ا��&)4 �&�% !

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
  
  
  

�ــــــــ�0ــــــ% �  
  

  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١  �  ٣  ـــــــــ%�ـــ4  ــ!%د ا�@�ب ا��-
٣    4�  ٣  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٥'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  ١  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٦
    ٢  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٧

ـــــــــــ�ح  ٨F	� .�  % ٣٣،٣    ا�F)'. ا��Hــــ�

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٨

                اهلستولوجىاهلستولوجىاهلستولوجىاهلستولوجى    ::::ختصصختصصختصصختصص -     ٨٨٨٨
 ا�
	�س ـــــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
١٢٠   �
    د!�ء �+@�7 �&�% ا��@':
١٢١   �2�� �&�% ا�')	��� %�&� Z�    ه

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
    %ــــــــ�0ــــــــ�ــ �  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
�ـــــــــــ�0ـــــــ% �    

  
  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٢  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٢  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  ٢  %د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4  !  ٥
  -  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %١٠٠  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٩

            طب احلاالت احلرجة طب احلاالت احلرجة طب احلاالت احلرجة طب احلاالت احلرجة     ::::ختصصختصصختصصختصص    -٩٩٩٩
  ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر� ا�
	�س 

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : وال وال وال وال أأأأ
٨٠  *�/D�)'�!� �@* ا�ا %�&�    

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
٧٨   ���رى + را�* ���ت �/0.   ه��2 �&�% إ���!�" إJ/اهQP-/ر ا����7ى ا)  
٧٩  ��X�رى + را�* ���ت �/0.   :�ه��2 أ��% وه'. ا��QP-/ر ا����7ى ا)  
  ��ادرا�* �0�N ا�  �
%ى �&�% !'% ا�:`�` ا�)-�  ٨١
  را�* �0�N ا���اد  !	� أ��% !'%! l	� ��Z!ن   ٨٢
  را�* ا�&��ت ا�&/0.   أ��% �&�% آ��ل زه/ة   ٨٣

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
�ـــــــــــ�0ـــــــ%  �  

  
  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٦  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٦  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر!%د ا�  ٣'C�D�ب ا�@  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
   ١  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ٥  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�   %١٦،٦  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٠

        جراحة العظام    جراحة العظام    جراحة العظام    جراحة العظام        ::::ختصصختصصختصصختصص    - ١٠١٠١٠١٠
  ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ا   ا�
	�س ــــــــر�

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
١   �'F�ا�% !'% ا��وح !'% ا%�� /c�2    
    �+@�7 �&�% آ��" �)/0.   ٢
�% �&�% 0	��م   ٣:� %�&�   
٦   ��� �Jأ �   أ��% !'% ا�:�

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
��رى + را�* !��م   �J/5i ��5/ !�دل ه�( ا  ٤QP-/ر ا���ا �	�7ى و!�)  
٥   /c�2 W	��4 ر�`ى !'% ا� را�* !��م وا��J�cت   أ�

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
  
  
  

�ـــــــــــ�0ـــــــ%�    

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٦  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٦  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر!%د  ٣'C�D�@�ب ا�ا   -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�ــ  !%د ا  
  ٤  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ٢  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %٦٦،٦  ا�F)'. ا��Hــــ�

  

  

  

  

  

  

  

  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١١

                األمراض اجللدية األمراض اجللدية األمراض اجللدية األمراض اجللدية  :  :  :  : ختصصختصصختصصختصص    - ١١١١١١١١
 ا�
	�س ــــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
�ـــــــــــ�0ـــــــ% �    

  
  

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
١٥٤  %c�-�ج أ��% ا/� %�&�   .�%	
  را�* ا�i/اض ا�

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
١٥٥   "') %�&� �	! /�����ب �0�N ا�  n اد��  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٢  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ١  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�١  !%د ا  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�ــ  !%د ا  
  -  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ١  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�   %7c/  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٢

                 والتأهيل  والتأهيل  والتأهيل  والتأهيل الطبيعيالطبيعيالطبيعيالطبيعي الطب  الطب  الطب  الطب ::::ختصصختصصختصصختصص    - ١٢١٢١٢١٢
 ا�
	�س ـــــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
١٥٢  %��� %�0���ن د���� ��    
    &�% !'% ا�/ؤوف �	��ن��� �  ١٥٣

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
١٥١  q'	0 �	! `��. وأ�0`ة را�*   إ���ن !'% ا�:`#�F��:� وr5ه�" وإ�Q:���ت اآ	'O *O

��رى QPو�-/ر إ .�M��D5  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
�ـــــــــــ�0ـــــــ%  �  

  
  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٣  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٣  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�ــ  !%د ا  
  ٢  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ١  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %٦٦،٦  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٣

            األمراض الباطنة العامة األمراض الباطنة العامة األمراض الباطنة العامة األمراض الباطنة العامة : : : :     ختصصختصصختصصختصص    - ١٣١٣١٣١٣
 ا�
	�س ـــــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
١٧٣  %�    ه��2 أ�Jز�% إ���!�" أ�Jز
    !`ة !'% ا��F+� �0:. أ��%   ١٨٠

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
�� �&�% أ��  ١٦١A %�&� %���رى رأ�7)ى �-/+ را�* FO�J.   % ا�(QP  
  را�* J �7@+�   .FO�J#/ى ���% !@�   ١٦٢
١٦٣   4�  را�* FO�J.   أ��/ة !'% ا�&��% (/ف ا�%
١٦٦   .�O�� �Jأ �	ن !�':) �	!   .FO�J *را�  
١٦٧   �'F�4 �&�% !'% ا�  را�* �0�N ا���اد   !��د ا�%
١٦٨   4�  * FO�J. را�  إ��م ر��Mن �&�% (�ه
١٦٩   � إJ/اه�  را�* FO�J.   �&�% !	� 2+/ إJ/اه
  را�* FO�J.   أ��% ر��ض أ��% ا�:��Xوى   ١٧٠
١٧١   �F�  را�* FO�J.   �&�% �&��د �&�% �&�% ا�&)
١٧٤  s�  را�* c %�&�   .FO�J'/ى !��/ ا�+	
  را�* FO�J.   �&�% !	� �:% أ�J ا�):%ات  ١٧٥
  را�* (�7ى و!�	� FO�J.    ا�'�ز���s أ�J ا�F+/ !'% ا�)�م  ١٧٦
  را�* �0�N ا���اد   �&��د c'/ى �&�% �)4   ١٧٧
�/ رJ %�&� ��%c �A%ر   ١٧٨'!   .FO�J *را�  
١٨١  �  را�* FO�J.   % ا�-�ى د��F أ��% �&�% !
���ن �'�رك   ١٨٢	� �O�:�ا %'! %�&�   .FO�J *را�  

%ى �@*   ١٨٣F�ت ا�&X�ا %�&�   .FO�J *را�  
�F�J 4أ��%   ١٨٤F(� �(F�J )�   .FO�J رى + را�* (�7ى��QP�7ى �-/ر إ)  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
 ا��Xذ��   ١٦٤��� %�:� "Cوا    
    �&�% �&��د �	���ن   ١٦٥
    !��د c'&� �	�� ا�&/�/ي  ١٧٢
١٧٩   �	! %�&� "�	P و�ء   .FO�J *را�  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٢٤  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٢٠  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�٤  !%د ا  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  ٢  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ١٨  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  % ١٠        ا�F)'. ا��Hــــ�



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٤

            األمراض العصبية  األمراض العصبية  األمراض العصبية  األمراض العصبية      ::::    ختصصختصصختصصختصص    - ١٤١٤١٤١٤
 ا�
	�س ـــــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
�ـــــــــــ�0ـــــــ%  �  

  
  

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
�#� ا�i/اض ا�:+'�.   إ���ن ���� �&�% �@/   ١٥٩F�  را�* أآ	
٦٦٠   /+F�ا ��� Z���رى   أ��% 2'�" هQPو�-/ر إ .�  را�* ا�i/اض ا�:+'

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
    

�  %ـــــــــــــ�0ـــــــــــــ� 
  

  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
�ـــ4  !%د ا�@�ب ا��-�ـــــــــــــ%  ١  ٢  
٢    4�  ٢  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  7c/  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ٢  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %7c/   ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٥

             السمعيات   السمعيات   السمعيات   السمعيات  ::::    ختصصختصصختصصختصص -١٥١٥١٥١٥    
  ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ـــــــ ا��ــــــــــــــــــــــــــ   ا�
	�س ـــــــر�

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
�ـــــــــــــ�0ـــــــــــــ%   �  

  
  

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
٥٧   /�! `�  را�* أ�/اض ا�)�N وا�rQه�" واi�Q#/و2��ت   أ�" !	� !'% ا�:`
٥٨   v	7	� �&�دة �&�% و0'. !'% ا�n   اد���ا N�  را�* �0

  اض ا�)�N وا�rQه�" وا�2i واiذن وا��#Q/و2��ت را�* أ�/
 

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
�ـــــــــــــ�0ـــــــــــــ%   �  

  
  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٢  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٢  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�g:J 4ر �-'�ل  !%د ا�@�ب ا  ٤'C�D�  -  
  -  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ٢  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %7c/   ا�F)'. ا��Hــــ�

 

 

 

 

 

 

 



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٦

         التخاطب    التخاطب    التخاطب    التخاطب   ::::    ختصصختصصختصصختصص - ١١١١٦٦٦٦
 ا�
	�س ــــــــر�     ـــــــــــــــ�ت ����ــــــــ  ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
�ـــــــــــــ�0ـــــــــــــ%   �  

  
  

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
١٠٥   *�-F�ا %�&� *�'� /c�2   �2iوا .�را�* (�7ى و!�	� ا�O�bQ* و ا�i/اض ا�:+'

��رى QP-/ر إ� �	ة و (�7ى و!�/
F&�ذن اiوا  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
  ـــــــــ�0ـــــــــــــ%� �ــــ  

  
  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ١  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ١  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�ــ  !%د ا  
  -  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ١  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %7c/   ا�F)'. ا��Hــــ�

  
 

 

 

 

 

 

 

 



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٧

                النوويالنوويالنوويالنووي عالج األورام والطب  عالج األورام والطب  عالج األورام والطب  عالج األورام والطب ::::ختصصختصصختصصختصص -١١١١٧٧٧٧    
 ا�
	�س ـــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
 �Q&� أ�  ٤٧��* إJ/اه�c %�     
٤٩   4(� `�    ر���م أ��% !'% ا�:`

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
�-/ +ا�:�ج ا�'�����0 وا�#����C + را�* !�ج أورام   ه�Fء أ��% أ��% !'% ا�:�ل  ٤٨

��رى QPإ  
�/ J�c/ !'% رvJ !'% ا��Q7ح   ٥٠(��-/ر + ا�:�ج ا�'�����0 وا�#����C + را�* !�ج اiورام   5

��رىإQP  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
�-/ +ا�:�ج ا�'�����0 وا�#����C + را�* !�ج أورام   ه�Fء أ��% أ��% !'% ا�:�ل  ٤٨

��رى QPإ  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٤  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٤  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�١  !%د ا  
�g:J 4ر �-'�ل  !%د  ٤'C�D�@�ب ا�ا   -  
  ٢  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ٢  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�   %٥٠  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٨

             طب األسرة  طب األسرة  طب األسرة  طب األسرة ::::    ختصصختصصختصصختصص    - ١١١١٨٨٨٨
 ا�
	�س ـــــــــر�    ����ـــــــــــــــــــــــ�ت    ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
١٢٢   `�     و�ء �&��د !'% ا�:`
�. �+@! �7	� J/آ�ت   ١٢٣w    

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
�ـــــــــ�0ــــــــــ%   �    

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
�ـــــــــ�0ــــــــــ%   �    

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١  -Q��@�ب ا�ـــ4  !%د ا�  ٢  ـــــــــــ%�
٢    4�  ٢  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
   ٢  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  -  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح  ٧F	� .�  % ١٠٠    ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

١٩

             أنف وأذن وحنجرة  أنف وأذن وحنجرة  أنف وأذن وحنجرة  أنف وأذن وحنجرة  : : : :ختصصختصصختصصختصص    -١١١١٩٩٩٩    
 ا�
	�س ـــــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 

%ى ا�)�% !'% ا��7Dر �&�%  ٥٢�    

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
 أ�J ا�  ٥٣���رى   %ه* ر(� ��+" !'% ا�:	QP-/ر إ� �	را�* (�7ى و!�  
٥٤   ��� %�
/ة   أ��% !'% ا�&�Fرا�* أ�2 وأذن و�  
  را�* �0�N ا���اد   أ��% �:% �&�% �)4 ���د   ٥٥

/ة   أ��% أ��% أ��% ا�
%ى   ٥٦Fرا�* أ�2 وأذن و�  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
    �+@�7 �&�% �&�% داود  ٥١

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٦   ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4  !%د ا�@�ب  ١
٢    4�  ٥  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�١  !%د ا  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  ١  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
    ٤  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ــــــ  ٧F	� .�  %٢٠  ـــــ�ح  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٢٠

                جراحة املخ واألعصاب جراحة املخ واألعصاب جراحة املخ واألعصاب جراحة املخ واألعصاب : : : : ختصصختصصختصصختصص - ٢٠٢٠٢٠٢٠
 ا�
	�س ـــــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
�/ى �&�%  ١٠٣��F(�ا %�&� %�&� %�:�    

�ر   ١٠٤F�أ��% �&�% أ��% ا %�&�    

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
��رى + را�* 0/ا�. ا��h واi!+�ب   أ��% ��زى ا���%ى ��% أ��%   ١٠٢QPر إ/-�  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
�ـــــــــ�0ــــــــــ%   �  

  
  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١  �  ٣  ـــ4  !%د ا�@�ب ا��-�ـــــــــــ%
٢    4�  ٣  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
٣  D�@�ب ا�ر!%د اg! ون%J 4�'C�  -  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  ٢  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ١  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�   %٦٦،٦  ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٢١

                 أمراض النساء والتوليد  أمراض النساء والتوليد  أمراض النساء والتوليد  أمراض النساء والتوليد ::::    ختصصختصصختصصختصص -٢٢٢٢١١١١    
 ا�
	�س ـــــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
٣٤  /�    �&�% زآ/�� !'% ا�/��4 ���/دا
٣٦  `�
    ��ه� 2'�" �&��د !
    ر��ب !	� ���� زه/ان   ٣٧

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
  را�* �0�N ا���اد   Q� ��2&� �&��د ��% أ��%   ٣١
 �)4 أ�J أ��%   ٣٣:F��اد   �&�% !'% ا���ا N�  را�* �0
٣٥   e��� :F��4 !'% ا�(� %�&�   %�  أ�/اض 2)�ء + را�* �5�
٣٨  /��! �FD�ا %'! a���5 4���رى + را�* �5��%   ��Jء ا�%QPر إ/-�  
 J%ر  ٣٩��4 إJ/اه(� %�  را�* �0�N ا���اد  إ���ن ا�)
٤٠   �  ا���اد را�* �0�N   أ��% آ��ل �&�% إJ/اه

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
٣٢   e��&�أ��% !'% ا �	اد   �&�% !���ا N��0 *C�n  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ١٠  ــــ%�ـــ4  ــــــــ�-!%د ا�@�ب ا��  ١
٢    4�  ٩  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�١  !%د ا  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  ٣   ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4  !%د  ٥
  ٦  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %٣٣،٣   ا�F)'. ا��Hــــ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٢٢

             املركزية  املركزية  املركزية  املركزية العنايةالعنايةالعنايةالعناية التخدير و التخدير و التخدير و التخدير و::::ختصصختصصختصصختصص -٢٢٢٢٢٢٢٢        
 ا�
	�س ـــــــــــر�     ـــــــــــ�ت ����ــــــــــــ  ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
�ـــــــــ�0ــــــــــ%   �    

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
 �F+�ر   ٥٩��� %�:� �7@+�   /�%b5 *رى + را���QPاد(�-/ر إ���ا N��0 (  
�/   را2�� �&��د �&�% !	�   ٦٠%b5 *رى + را���QPاد ( �-/ر إ���ا N��0 (  
٦١  /��b� �	! %�&� %�&� ��/    آ/%b5 *رى + را���QPاد ( �-/ر إ���ا N��0 (  
٦٢   ��/   أ���ء �&�% �&�% إJ/اه%b5 *رى + را���QPاد ( �-/ر إ���ا N��0 (  

٢٣٤   /�XJ ه�ب��ا %'! /�XJ   /�%b5 *رى + را���QPاد ( �-/ر إ���ا N��0 (  
٦٦   �:��X�ا ��/   �vF ا] !	� �&�% إJ/اه%b5 *رى + را���QPاد �0( �-/ر إ���ا N� (  
٦٧   .O %�&� %وة �&�% أ��/�   /�%b5 *رى + را���QPاد ( �-/ر إ���ا N��0 (  
���ن أ��%   ٦٩	� %��/  �&�% ا�)%b5 *رى + را���QPاد( �-/ر إ���ا N��0 (  
�/   �&�% أ��% !	� �+@�7   ٧٠%b5 *رى + را���QPاد( �-/ر إ���ا N��0 (  
��رى + �/ را�* b5%  !+�م ���� !�/ !	� !�/   ٧١QPاد( �-/ر إ���ا N��0 (  
٧٣   �����4 داود /)   /�%b5 *را�  
٧٤     `��� �&)4 �&�% �&�% ا�)�% !'% ا�:`/)   /�%b5 *رى + را���QPاد( �-/ر إ���ا N��0 (  
٧٦   v5�&) %��/   Q� .�(J&� !'% ا�&�%b5 رى + را�* (�7ى��QPر إ/-�  
٧٧   z�/� %��/   أ��% �&�% أ�J ا�M7" !'% ا�&�%b5 *رى + را���QPاد(�-/ر إ���ا N��0(  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
    �nدة �&��د �&�% !'% ا�:�ل   ٦٣
٦٤   .'	O 4�%J�:�4 ا�    أ���. ز
٧٢   %����ء !'% ا�&# !	� �&�% ا�))    
٧٥   .7�	P [ا %'! l%'! /��5    
    ه�Xم !	� �F+�ر ا�%�%وح   ٦٥
�/   �&�% �'�رك �&�%   ٦٨%b5 *را�  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٢٠  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ١٤  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�٦  !%د ا  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�ــ  !%د ا  
  -  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ١٤  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %7c/   ا�F)'. ا��Hــــ�



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٢٣

        طب األطفال   طب األطفال   طب األطفال   طب األطفال       ::::ختصصختصصختصصختصص -٢٢٢٢٣٣٣٣    
 ا�
	�س ـــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    طالب ناجحون    : : : : أوال أوال أوال أوال 
   s0�2   �� ا�+��د !'% ا�&��% ا�+:�%ى   ١٢٣
  s0�2   أ�J ز2. ز�c *F'/ى �&�% �&�%   ١٣٩
  s0�2   أ��% (��� ��% أ��% أ�J ه��.  ١٤١
 ا�&�رون   ١٤٢�  s0�2   �&�% (#/ى إJ/اه

        طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
١١٦   4(� %�&� ��J �7ل   ر��بOiا *O *را�  
  را�* O* ا�7Oiل   را�� !��Xوى أ��% ا�:��Xوى   ١١٨
١٢٠   s�'c %��% !'% ا�&�
  �	� O* ا�7Oiل را�* (�7ى و!  و��% !'% ا�	�
١٢١   �Fn q�D�ا �Jرزق أ �A�7ل   رOiا *O *را�  
  را�* (�7ى و!�	� O* ا�7Oiل   ر��ب �0دة �&�% !'% ا�-�در   ١٢٢
���� �أ��% �&�%   ١٢٤ %�
��رى(را�* �0�N ا���اد   }اد!'% ا��QP�7ل و�-/ر إOiا *O (  
�/ى   ١٢٥&F��7ل   �&��د �&�% أ��% ��زى اOiا *O *را�  
 ا���Xوى   ١٢٦�  را�* O* ا�7Oiل   أ���. !'% ا��7Dر إJ/اه
١٢٧  �0	��= !'% ا��:@� �P %�  را�* (�7ى و!�	� O* ا�7Oiل   . �:
  را�* O* ا�7Oiل   أزه�ر !'% ا�
�J/ �&�% !'% ا�/ازق   ١٢٨
١٢٩   ���	)i-�ى ا��7ل   !+�م !�ض !'% اOiا *O �	�!را�* (�7ى و  
�4 و��%  آ��ل �&�% �  ١٣٠F(   �7لOiا *O *را�  
١٣١  �QX� %�&� ���� ���   �7لOiا *O *را�  
١٣٣   .�  را�* O* ا�7Oiل   أ��% ��زى ���% !@

 ١٣٤   �  را�* O* ا�7Oiل   و�ء �&�% 2'�" إJ/اه
�/ �nزى أ�J ا�:@�   ١٣٥%J v'�7ل   هOiا *O �	�!را�* (�7ى و  
  را�* O* ا�7Oiل   وردة أ��% أ��% !��د  ١٣٦
 �0د   ١١٥�  را�* O* ا�7Oiل   �/وة (/�� !'% ا�/�

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   طالب غائبون   : : : : ًً
    ��Fر !'% ا�:`�` ���� �2ار  ١١٣
    د!�ء !'% ا��Q7ح �&�% !'% ا�/��4   ١١٤
١١٧  ��    أ���ء ���/ أ��% (/
    �+@�7 !'% ا��iم ��/ان   ١٣٧
١١٩   4�%J�! �7@+� %�:� *F�  را�* O* ا�7Oiل   ز
�)� د��F أ�  ١٣٢! 4�  را�* O* ا�7Oiل   �% �0ل ا�%
  را�* O* ا�7Oiل   د!�ء أ��% ا�)�% �nزى   ١٣٨
١٤٠   .��  را�* O* ا�7Oiل   إQJ)�م �&�% �&��د �	

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٣٠  ـ%�ـــ4  ـــــــــــ�!%د ا�@�ب ا��-  ١
٢    4�  ٢٢  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !  ٣'C�D�@�ب ا�ر!%د اg  ٨  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
  ٤  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــــــ4    ٥
  ١٨  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�  %١٨،١٨  ا�F)'. ا��Hــــ�

        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٢٤

        اجلراحة العامة   اجلراحة العامة   اجلراحة العامة   اجلراحة العامة   : : : : ختصصختصصختصصختصص -٢٢٢٢٤٤٤٤    
  ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ــــــ ا��ـــــــــــــــــــــــــــ   ا�
	�س ـــــــر�

        ون    ون    ون    ون    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب ناجحالب ناجحالب ناجحالب ناجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : أوال أوال أوال أوال 
٢٩  �2��    أ��% �:�% �&�% ا�#

        ون ون ون ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
  را�* 0/ا�. !��.   أ��% �&�% �&�% ا�`�'��2    ٧
��رى را�* 0/ا�. !��.  �&��د �
%ى �&�% ا�:'���   ٨QPو(�7ى �-/ر ا   
٩   �7F&�0/ا�. !��.   �&�% آ��ل �&��د ا �	را�* !�  

��رى   �&�% �/زوق !`ب ا�
	%اوى   ١٠QPرا�* 0/ا�. !��. و(�7ى �-/ر ا  
  را�* �0�N ا���اد   آ��ل ��0ل آ��ل �&�%   ١١
١٢   %�  را�* 0/ا�. !��.   ه�Xم ��2= ���% زا
١٣   /��! �  �ى 0/ا�. !��. را�* (7  2
�ء �Q&� إJ/اه
١٤  %���رى   �&��د !	� �&/وس أ�JزQPرا�* 0/ا�. !��. و(�7ى �-/ر ا  
�%ى   ١٥F#(�د ا��&� :F��را�* 0/ا�. !��.   �&��د !'% ا  
١٨   =� e��� رق�O را�* 0/ا�. !��.   !�/و  
���2 ا�:)#/ى   ١٩(J %:� رى   !�/و��QPرا�* 0/ا�. !��. و(�7ى �-/ر ا  
٢٠  %����ء �&�% و�).�	� 4�  را�* (�7ى  0/ا�. !��.    ا�%
���ن   ٢١	� �  را�* !�	�  0/ا�. !��.   �:% �	���ن إJ/اه
��وى  ٢٢F��ا %�&� �&Q� اد   ��%ى���ا N�  را�* �0
  را�* 0/ا�. !��.   �0:. !'% ا�F'� �)4 ا�:)#/ي   ٢٣
 ا�7-�  ٢٤:F��ة �&�% !'% ا/�  را�* !�	�  0/ا�. !��.   أ�
٢٥  ! %�  را�* �0�N ا���اد   '% ا�
�اد !'% ا�&7�eأ)/ف ا�(:
٢٦  %��* �&�% ا�)
  را�* �0�N ا���اد   أ��% �&�% 2
٢٨  q�ز �Jأ �  را�* �0�N ا���اد   أ��% !	� إJ/اه
��رى   أ��% �:% ��% أ��% !/�.   ٣٠QPرا�* 0/ا�. !��. و(�7ى �-/ر ا  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         ون   ون   ون   ون   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب غائبالب غائبالب غائبالب غائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ًً
    �0ل !'%  ا��ه�ب !	� �&�%   ١٧
    أ��% �&�% ا�)�% ا�'/!�   ٢٧
    �&�% �c�s !'�س  ١٦
    ا��% �&�% ا�)�% ا�'/!�  ٣١

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٢٥  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٢١  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
٤   4�'C�D�@�ب ا�٤  !%د ا  
  ١  ــــ4  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&�ــــ  ٥
  ٢٠  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�   %٤،٧٦  ا�F)'. ا��Hــــ�



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر نتيجة الدكتوراه جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر 
 

  
        يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية        س الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولس الكنرتولرئيرئيرئيرئي        راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد        كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

        

        يعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعهيعتمد ، رئيس اجلامعه        املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
        معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ         مراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعهمراجعة اجلامعه        مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية

 

٢٥

        ض القلب واألوعية الدموية        ض القلب واألوعية الدموية        ض القلب واألوعية الدموية        ض القلب واألوعية الدموية        ااااأمرأمرأمرأمر: : : : ختصصختصصختصصختصص - ٢٢٢٢٥٥٥٥
 ا�
	�س ـــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ون    ون    ون    ون    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب ناجحالب ناجحالب ناجحالب ناجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : أوال أوال أوال أوال 
���ن 7�أ��% ا�)�% أ��% !'% ا�&  ١٨٥	� q    
١٩٥   �7@+� 4(� *�'� %�&�    
    �&�% إ���!�" �)4 أ�2ر   ٢٠٠
٢٠٤  |��F! أ��% �&�% !`ت %�&�    
٢١٠   /-)iت ا`! �F'���5/ !'% ا    
    �Oرق �&�% أ��% !	�   ٢٢١
٢٣٢  v5�&) %� ا�)�    !�/و إJ/اه

        ون ون ون ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ا ا ا ا ثانيثانيثانيثاني
��رى + را�* أ�/اض �	*   (/�� �&�% ا�%���� زn	�ل   ١٨٦QPا /-�  
��رى + را�* أ�/اض ا�-	*   �+@�7 !@�. ��رس ا�%�0ى   ١٨٧QP-/ر ا� �	�7ى و!�)  
��رى + را�* أ�/اض ا�-	*   ��F �#/ى �Q&� أ��% �:% ا]    ١٨٨QP-/ر ا� �	�7ى و!�)  
  را�* أ�/اض ا�-	*   د!�ء أ�J ا��Q7ح �&�% �&�%   ١٩١
١٩٢  %���رى + را�* أ�/اض ا�-	*   أ��% �)4 ��0ل ا�%�4 زاQP-/ر ا� �	�7ى و!�)  
��رى + را�* أ�/اض ا�-	*   أ��% �&��د ��`ة �):%  ١٩٤QPر ا/-�  
 �&�% �:%ان !	�   ١٩٦Z���رى + �	* را�* أ�/اض   هQP-/ر ا� �	�7ى و!�)  
��رى + را�* ا�/اض �	*   �&�% !'% ا�&� ا�)/J �2�0)�م   ١٩٧QP-/ر ا� �	�7ى و!�)  
  را�* أ�/اض ا�-	*   �&�% �&�% أ��% ه
/س   ١٩٩
��رى + را�* أ�/اض ا�-	*   �2�5 �&�% ر��ض �2�5   ٢٠٢QPر ا/-�  
  را�* أ�/اض ا�-	*   راC% أ��% �}اد �&�% !'% ا��Q7ح   ٢٠٥
٢٠٦  ) �J�2 أ��(J �	! `���رى + را�* (�7ى و!�	� أ�/اض �	*   ��v!'% ا�:`QPر ا�/-� �	�!  
  را�* !�	� أ�/اض �	*   �&�% �:% !'% ا�/��4 ا�+:�%ى   ٢٠٨
 ا]أ��% !	� !'%   ٢٠٩�Fn �	!    *	� أ�/اض �	را�* !�  
��رى + را�* أ�/اض ا�-	*   أ��% أ��% ه��� �+@�7   ٢١٢QPر ا/-�  
٢١٥   %�  ا�* أ�/اض ا�-	* ر  أ��% ���/ أ��% !'% ا�&�
  را�* أ�/اض ا�-	*   �):% �&�% !'% ا��-+�د �&�%   ٢١٦
��رى + را�* أ�/اض ا�-	*   أ��% 2'�" �&��د �)4   ٢١٧QPر ا/-�  
٢١٨   :F��ا %'! %���رى   �&��دأ��% �:QP-/ر ا���را�* ا  
٢٢٠   �(���رى +را�* أ�/اض �	*   �&�% �@�7 �&�% !QPر إ/-�  
٢٢٢  Jب �&�% �&��د إ�n �  را�* (�7ى و!�	� أ�/اض ا�-	*   /اه
�%ة   ٢٢٤�� %� !'% ا] !'% ا�&�c�!   *	-�رى + را�* أ�/اض ا��QP-/ر إ� �	�7ى و!�)  
��رى + را�* أ�/اض �	*   �ن ��&�% ا�)�% !'% ا��&)4 (�  ٢٢٥QP-/ر إ� �	�7ى و!�)  
��رى   % �م �&��د !	� !'�إ�  ٢٢٦QP* و�-/ر إ	را�* أ�/اض �  
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٢٦

 ا�
	�س ـــــــر�     ����ـــــــــــــــــــــــ�ت   ا��ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
��رى   �2ه% �&�% ���Qز ���% !�ض ا]   ٢٢٧QP-/ر ا� �	* و(�7ى و!�	را�* أ�/اض �  
٢٢٨   �  را�* أ�/اض �	*   إ���ن أ��% �&�% �	
��رى   �&�% ا�/��!� !@�l �:�وى   ٢٢٩QP-/ر إ� �	* و(�7ى و!�	را�* أ�/اض �  
��رى   ��روق �&�% !'% ا�&��%أ��%   ٢٣٠QP* و�-/ر إ	را�* أ�/اض �  

  
٢٣١   %��P .�@! a��b�رى   أ��% !'% ا��QP-/ر إ� �	* و(�7ى و!�	را�* أ�/اض �  

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا         طــــــــــــالب غائبــــــــــونطــــــــــــالب غائبــــــــــونطــــــــــــالب غائبــــــــــونطــــــــــــالب غائبــــــــــون: : : : ًً
    �&�% أ��% c'/ي �	���ن   ١٨٩
    و0%ى !'% ا��7Dر !'% ا��ا�% !'% ا��7Dر   ١٩٠
١٩٣   �J�'2iا �    أ��% ��%ى !'% ا�:�
 FXJ%ى   ١٩٨:F��ا %'! %�&� %�    و�
٢١٠   �	� "�    أ��% �&�% �:�% إ���!
 أ�O �J�* !'% ا]&!��O !'% ا�  ٢٠٣�	    
٢٠٧   4��. �&�% vO 5-� ا�%���    
٢١١   ��/X�ا     و�ء �cح ���
    �&�% !	� !'% ا��:@� أ��%   ٢١٣
    �&�% ا�)�% �&�% ا�)�% ��م   ٢١٤
    أ��% !'% ا�&��% ��Q�� ا�-/ط  ٢١٩
٢٢٣  4� ا�X:/اوىأ��% ���2 أ��     إJ/اه
٢٣٣  z2وى ه��D��ا �F7&�ا :F��ا %'!     

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٤٩  !%د ا�@�ب ا��Q-ـــــــــــ%��ـــ4    ١
٢    4�  ٣٦  !%د ا�@�ب ا�&�Aــــــــــــ/
�J 4%ون !gر  ٣'C�D�@�ب ا�١٣  !%د ا  
�g:J 4ر �-'�ل    ٤'C�D�@�ب ا�د ا%!  -  
�ــــــــ4  !%د ا�@�ب ا�Fــــــ�0&  ٥  ٧  
  ٢٩  !%د ا�@�ب ا�/ا�'�ــــــــــــــ4    ٦

ـــــــــــ�ح    ٧F	� .�   %١٩،٤  ا�F)'. ا��Hــــ�

  


